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Informacije  bodo predvidoma izšle vsak mesec. Predstavljeno je samo nekaj aktivnosti LU. Novice 
niso lektorirane.  

  

 

NOVICE   ZLUS  

Julij -avgust  2015  

Spoštovani bralci novic  Zveze ljudskih univerz Slovenije! 
 
Pred vami so  novice  Zveze ljudskih univerz Slovenije, s katerimi želimo  javnost 
obveščati o delu ljudskih univerz ter napoved prihajajočih dogodkov.   
 
Zveza   ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) je združenje 19  ljudskih univerz. Ljudske 
univerze (v nadaljevanju LU)  so javni zavodi – sodobna andragoška, svetovalna in informacijska 
središča in so ene izmed najpomembnejših organizacij za izobraževanje odraslih, njihovi 
ustanovitelji pa so lokalne skupnosti. Teritorialno so razporejene po celi Sloveniji, so močno 
povezane, vpete v lokalno okolje, zaposleni pa dobro poznajo potrebe po učenju in 
izobraževanju prebivalcev lokalnega okolja. 

mag. Igor Kotnik, generalni sekretar ZLUS 
 

NAPOVEDNIK 
 

 Več o Dnevu medgeneracijskega učenja na JZ CENE ŠTUPAR - CILJ, ki bo  
16. 9. 2015,  si lahko preberete na… 

 
DOGODKI V MESECU JULIJU in AVGUSTU 

 

 Udeleženci so na LU SEŽANA  uspešno zaključili 70 urno usposabljanje za program 
Pomočnika kuharja. Nekaj foto utrinkov si lahko pogledate na…  

 Na LU AJDOVŠČINA so 24  udeležencem podelili certifikate za uspešno opravljeno 
usposabljanje za zeliščarje. Članek o podelitvi si lahko preberete na…  

 V sklopu Grundtvig projekta Green Education  - Back to nature, ki je potekal v obdobju 

2013-2015, so na LU AJDOVŠČINA pripravili več gradiv s področja zelenega 
izobraževanja. Gradiva so brezplačno dostopna na …  

  LU ROGAŠKA SLATINA je postala koordinatorica novega mednarodnega projekta  
"Animal Integration in the Educational Programme". Več na… 

 7. in 8. julija je na CIK TREBNJE  potekalo usposabljanje za mentorje v MS4ROW 
mentorskem sistemu za izobraževalno in poklicno usmerjanje romskih žensk in 
deklet. Več na… 

 V okviru projekta SORO - Sodelovanje za zdravje Romov, ki je financiran s pomočjo 
norveškega finančnega mehanizma, so na LU KOČEVJE  uspešno zaključili usposabljanje 
za poklic romski koordinator.  Več o projektu SORO si lahko preberete na spletni  in 
facebook strani. 

 
 

Več o ostalih dogodkih na ljudskih univerzah, članicah ZLUS, lahko najdete na spletnih straneh 
LU in ZLUS.  

http://www.cene-stupar.si/
http://www.cene-stupar.si/images/uploads/CMU/bro%C5%A1ura%20dan%20cmu%2016_9_2015.pdf
http://lu-sezana.si/
http://lu-sezana.si/zakljucek-usposabljanja-za-pomocnika-kuharja/
http://www.lu-ajdovscina.si/
https://www.facebook.com/131507492101/photos/a.10150103777437102.276493.131507492101/10152912260627102/?type=1&theater
http://www.lu-ajdovscina.si/
http://www.lu-ajdovscina.si/projekti/2013102114460133/GREEN%20EDUCATION%20-%20BACK%20TO%20THE%20NATURE/
http://www.lu-rogaska.si/default.aspx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=421515948056145&set=a.118212535053156.1073741828.100005932293458&type=1&theater
http://www.ciktrebnje.si/
http://www.ciktrebnje.si/domov/item/projekt-ms4row-usposabljanje-za-mentorje
http://www.lu-kocevje.si/
http://zdravje-romov.si/
https://www.facebook.com/pages/SORO-Sodelovanje-za-zdravje-Romov/1386974621623400?fref=ts
http://zlus.si/si/index.aspx

